
Dansk netværk for autismeforskere (Danish Network for Autism Researchers)  
  
Formål: 
Dansk netværk for autismeforskere er et netværk for personer, der arbejder med forskning inden 
for autismeområdet. Formålet er at udveksle erfaringer, sparre omkring konkrete projekter, skabe 
grobund for samarbejde og nye projekter inden for området samt at understøtte den fortsatte 
udvikling som forsker. På den vis er netværket med til at styrke autismeforskningen i Danmark, 
herunder at gøre det lettere for nye at komme i gang med autismeforskning. På sigt kan et formål 
også være at få skabt mere synlighed omkring autismeforskning i Danmark. 
 
Om møderne: 
1 gang om året 
Den sidste fredag i september 
Typisk mødetidspunkt: kl 10-15 
Arrangør: det går typisk på skift rundt i landet. Næste arrangør aftales på mødet. 
 
Arrangøren er i udgangspunktet ansvarlig for at planlægge mødet. Herunder lokaler, let 
forplejning, program (se neden under), rundsende invitation og program, tilmeldinger etc.   
 
Vejledende format for mødets program: 
a) Et planlagt aktivitetspunkt  

Typisk 1–1,5 time, fx 1.Tema, 2. Oplæg af ”ekstern” eller lignende) 
b) Posters  

Alle Medbringe posters siden sidst – tid til poster-walk (frokost, kaffe og evt. ekstra afsat tid)  
c) Oplæg fra medlemmer.  

Medlemmer kan melde sig ind med oplæg.  
Oplæg kan eksempelvis være tanker omkring nyt forskningsdesign, analysedrøftelser, 
metodiske udfordringer, eller resultater fra et projekt. 
Varighed og lignende koordineres med arrangøren. I tilfælde af at der er for mange indmeldte 
oplæg er det arrangøren der beslutter hvordan der prioriteres.  

 
Medlemmer: 
Alle der forsker inden for autismeområdet eller har en interesse i at være en del af netværket, og 
dermed bidrage til ovenstående formål, er i udgangspunktet velkomne til at være medlem.  
 
Hvis man siger ja til at blive medlem i netværket accepterer man også at ens mailoplysning 
opbevares på et excelark. Hvis man ønsker at få slettet sin kontaktinformation så har man selv 
ansvar for at henvende sig. Hvis en mail fejlmeldes slettes denne fra listen. 
 
Udarbejdet efter møde i netværket den 20. september 2019 af Mette Elmose og Jens Christiansen 
(v 1, 25.11.2019).  
 
Nyeste version kan altid findes på Center for Autismes hjemmeside [Link: 
https://www.centerforautisme.dk/forskning-udvikling/specifikke-maalomraader/ 


